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50 urte dira kazetari 
eta saiogile zaildua 
eta eragile saiatua 
hil zenetik. Galera 
ikaragarria eta zinetan 
mingarria izanagatik 
ere, fruitu oparo eman 
du hark egindako lanak, 
hark ereindako haziak.

Rikardo Arregi
o r a i n g o a 
o r o z  g a i n

   mIel A. elUsTOnDO

   ARgIAkO ARTXIbOA

Gabriel Arestik Arregi hil eta 
hamar egunera Andoainen 
egin zen herri-mezan irakurri 
zuen lagunaren omenez poe-

ma (Auhenaren sentimendua interneten 
dago entzuteko moduan). 

Mina. Kezko bola batek birikak ito-
tzerainoko mina Arestik. Eta mina, Ri-
kardo Arregi ezagutu zutenek ez ezik, 
haren aditzera izan zuten guztiek, 
ARGIA honen aurrekari Zeruko Argia-n 
eta, orobat, sasoi hartako Anaitasuna 
edota Jakin-en Rikardo Arregiren idaz-
lanak irakurtzen zituztenek.

Ramuntxo Kanblong da eredu eta adi-
bide. Herria aldizkariaren 1969ko uztai-
laren 31ko zenbakian, Rikardo Arregi-z 
zombeit gogoeta artikuluan ageri duen 
min zorrotza da erakusgarri: “Rikardo 
Arregi-ren heriotzak, ixtripuz, haren 
adixkide guztiak harri-turik (sic) utzi 
gaitu. Euskarak, hain gogorki, adieraz-
ten duen bezala: harri bilakaturik. Nork 
asmatuko zuen, alabaina, hoin fite utziko 
gintuela 26 urteko mutiko azkar, bizi eta 
langile hunek. Langile erran dut. Ez zen 
besterik entzuten ehorzketa egunean: 
‘Euskal Herriak langile handi bat galdu 
du’”. Kanblongek ez zuen, alabaina, biz-
pahirutan baizik ikusi Rikardo Arregi. 
Batak bestea maiz ez ikusia Kanblongek 
ez zuen tupust ez behaztopa-harri. “Egia 
erran, ez zen neke gure adixkidearen 
berri jakitea: aste guziez ‘Zeruko Argia’ 
Donostiako kazeta mamitsuan idazten 
zuen. Eta zer artikuluak gainera! Idazle 
gazte talde baten laguntzarekin ‘Herriak 

eta Gizonak’ deitu hosto bat oso-osoa, 
mundu zabaleko herrietako eta gizo-
netako berriez betetzen zuen, eta nola 
betetzen! Nere ustez, Euskal Herrian 
zen idazle gaurkoena, oraikoena, mun-
duko gertakarien harat-hunaten zilatze-
ko. (…) Ez dakit, gure eskualdean, izan 
den edo baden Rikardo Arregi-k ‘Zeruko 
Argia’-n ereman duen bezalako lan saila 
eraman duenik”.  

Zeruko Argia-ko lanekin batera, Ja-
kin-ekoak ere aipagai ibili zituen Kan-
blongek arestian aipatu artikuluan, Joan 
Mari Torrealdai eta Karlos Santamaria 
ere aipura ekarriz. Zuzen-zuzenean eta 
bertatik bertara ezagutu baitzuen Rikar-
do Arregi Joan Mari Torrealdaik, Jakin 
aldizkariko lanean ordurako.

Torrealdaik bi merezimendu ikusi-
ko zizkion Rikardo Arregiri, hau hil eta 
urte bira argitara emandako Rikardo 
Arregi (Jakin, 1971) liburuan. Batetik, 
Karlos Santamariarekin batera, To-
rrealdaik esango zuen Rikardo Arre-
gi langilea, izugarri langilea zela “...
ezin sinestekoa, Herriaren alde ekite-
ko beti prest”. Bestetik, pentsalari eta 
birpentsatzaile genuela. “Rikardo ez 
zen inertziaz bizi. Berpentsatzailea zen 
bai politikan, bai euskal arazoan eta 
bai erlijioan. Errotik euskalduna zen 
eta errotik gaurkoa (…) asmo honi hel-
du zion, alegia, euskaltzaletasuna eta 
gaurkotasuna ezkontzeari”.

Langilea, euskaltzalea, gaurkoa.
Kazetaria. Pentsalaria. Birpentsa-

tzailea... 



Urriak 6, 2019

28 І eUskARA

‘Zeruko ArgiA’-koA, 
rikArdo Arregi kAZetAriA
Zerutik jakina denez, 1919koa dugu Ze-
ruko Argia, eta bistan dena, hargatik ari 
da haren ondoko ARGIA hau mendeu-
rrena ospatzen. Zeruko Argia-k hiru aro 
ere baditu gure egunetarainoko bidean: 
lehen aroan, sortu eta 1936 arte iraun 
zuen; bigarrenean, 1954tik 60ra, hila-
betekari zelarik; oparoena dugu hiruga-
rrena, 1963tik egundaino irauten baitu, 
astekari. Eta, hain zuzen, 1963ko epai-

laren, martxoaren, 3koa dugu lehenbi-
ziko zenbakia. Epailaren 24koa, berriz, 
Arregi’tar Rikardo’ren hastapen artiku-
lua aldizkarian gerora erreferentziazko 
saila izango duenean, Erriak eta Gizo-
nak izenekoan, alegia. Erdi sortaldeko 
zalapartak dukegu haren lehenbiziko 
idatzia. “Sortaldea, iparrari begiratu 
ezkero gure eskubian gelditzen da. Erdi 
sortaldea, berriz, urrutikoari ez ezik 
erdi aldekoari deitzen diogu, au da, ara-
betar erriei. Eguzkia ta petroleoa ugari. 

Ta baita zalaparta galantak. Zer gerta-
tzen da? Galdera au egitea baño obea 
da zergatik gertatzen dan galdetzea (…) 
Bizkor bizkor begiratu bat eman de-
zaiogun...”. 

Harrezkero, astero-astero Zeruko Ar-
gia-n idazten daukagu Rikardo Arre-
gi, hutsik egiteke. Erriak eta Gizonak 
eta Nazio arteko unea ataletan idazten 
zuen, eta, are, atal berririk sortu ere 
zuen: Gazte naiz. Patxi Baztarrikak esa-
tera, 1963tik 1969ra bitarte, Rikardo 
Arregik 300 artikulu baino gehiago ida-
tzi zituen Zeruko Argia-n. Alabaina, ba-
teko Anaitasuna-n eta besteko Jakin-en 
ere –pentsamenduzko lanak Jakin-en–, 
idatzi zuen artikulurik. Torrealdaire-
nak dira hitzak, Herriaren lekuko (Jakin, 
1972) liburukoak, non Rikardo Arregi-
ren idatzien antologia ondu baitzuen. 
“Rikardo ez zen bulegoko gizon narea, 
noizean behin lanen bat ongi janzi eta 
apaindu eta lagunen kontsultatxoa egin 
ondoren, inprimategira entregatzen 
duten horietakoa, lanaren amaia afari 
batekin ospaturik. Rikardok ez zuen ho-
rretarako astirik, presaka bizi zen (bere 
bizi-haroaren laburra somatu izan balu 
bezala). Presaka, bai, herriaren goseak 
eraginik eta janariaren bilatzeak zirika-
turik. Aldizkarietan idaztea ez zitzaion 
aski, Rikardoren ritmoa ez zen-eta hila-
betero idaztea, astero baino. Eta astero 
egin behar egunerokoen faltan”. Eta Ri-
kardo Arregi bera ere horretaz jabetu-
rik zela dirudi Ezkertiar berriak artiku-

1969ko uzTAilA. AndoAingo pArrokiAn Egin ZUtEn hiLEtA ELiZkiZUnA.

AlfAbETATzEn. rikArdo ArrEgi EUskALtZAindiAko ALfAbEtAtZE bAtZordEko kidEA iZAn ZEn EtA 
kAnpAinA AbiAtU ZUtEn. ArgAZkiAn irAkAsLE titULUA EMAtEn.
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luan: “1963’gnez geroztik ‘Z. Argia’n, 
nazio-arteko politikaren albistari izan 
naizelako, lau urte hauetan politika 
gertaera ta politikalarietzaz, presaka 
batean, askotan bi aldiz pentsatu gabe, 
beti hobetoago egiteko asmoetan, zen-
bait gauza esan beharrean arkitu naiz”. 
Eta, berdin, hurrengo batean ere, Eus-
kaltzaleen jainkoa hil behar dugu-n: 
“Bukatzera noa. Lerro hauek ber-i-
rakurri ditut. Berriro idazten asteko 
asmo bizia etorri zait hori egiterakoan. 
Ez da posible, ez dut betarik”.

PentsAlAri, birPentsAtZAile
Joan Mari Torrealdai, Joxe Azurmendi, 
Rikardoren anaia Joseba, Anjel Ler-
txundi… bat baino gehiago hurreratu 
dira Rikardo Arregiren idatzietara, ha-
ren pentsamendu edo estiloa azter-
tzera, hark oraingo egunean hartuko 
lituzkeen balizko bideak zeintzuk ge-
nituzkeen igartzeko ahaleginak egi-
tera. Ez da, alabaina, lantegi erraza, 
aski korapilo bihurria baizik, Rikardo 
Arregiren gogoak ibili ohi zituen bide 
zailak bezainbat. Rikardo Arregik pen-
tsatu ez ezik, birpentsatu egiten baitu, 
birformulatu, batean idatzia, hurren-
goan irauli nahiz berrituz. Euskalduna 
da Rikardo Arregi, baina haren euskal-
tasuna ez da gauza tinko lurrean beti-
ren beti finkatua, ezarriaren gainean 
ari da gogoetan, tolesak bilatzen, litsak 
ateratzen, aldian-aldian bere baita-
ko pentsamendua garatuz doala... Eta, 
halarik ere, pentsatuak idazten ari da, 
demokraziaz, sozialismoaz, tradizioaz, 
zaharraz eta berriaz… Idazten, eta ida-
tzi orduko, unean berean zalantzan 
jartzen, baina arriskuak hartu eta ida-
tzi haiek argitaratzeko prest, aurrera 
egiten lagunduko dutelakoan: aska-
tasuna, abertzaletasuna, marxismoa, 
dogmakeria, sozialismoa…

Joxe Azurmendi dugu Rikardo Arre-
giren lana gehien eta sakonkien azter-
tu duen ikertzailea. 1972an bertan, 
Hitzaurre politikoa idatzi zuen Rikar-
doren kazetaritza-lanen antologia du-
gun Herriaren lekuko liburuan. Haren 
nortasun politikoaz, gaurkotasunaz 
eta eboluzioez ari zitzaigun Azurmen-
di orduko hartan. Handik urteetara, 
berriz, 1996an, bitan banatu zuen Joxe 
Azurmendik Rikardo Arregiren gaine-
ko aztertzea. Haren kazetari eta saio-
gile izaera jorratu zuen, batetik, haren 
euskalgintza –Euskalgintza berdin gi-
zagintza zioen Azurmendik izenbu-
ruan–, bestetik. 

Rikardo Arregi Aranburu (An-
doain, 1942–Mendaro, 1969). 
Lehen ikasketak jaioterrian 
egin eta apaizgaitegian zen 

1953an, Saturraranen eta Donos-
tian, 1962 arte. Batxilergo ikasketak 
burutzeko baliatu zituen udak, apaiz 
ikasketek ez baitzuten balio ofizialik 
kaleko bizian. Ondoko urtean, Eko-
nomia Zientziak ikasten zen Bilbon, 
eta, aldi berean, kolaboratzaile Ze-
ruko Argia (Erriak eta Gizonak eta 
Gazte naiz sailak), Anaitasuna eta 
Jakin aldizkarietan. Irakasle jardun 
zuen aldi batekoz Donostiako San-
to Tomas Lizeoan, eta, handik gutxi-
ra, Pax-Christi erakundeko kide zen. 
1964an euskaltzain urgazle izenda-
tu zuten. Urte berean, Martuteneko 
kartzelan eduki zuten, EGIko kide 
izateaz akusaturik. 1965ean, Laua-
xeta kazetaritza saria jaso zuen, arti-
kulugile onenarena.

1966an Espainiako soldadutza 
egin zuen; hamazazpi hilabete egin 
zituen Ferrolen eta Cadizen. 1968an, 
soldadutzatik itzuli eta alfabetatzeari 
buruzko bigarren txostena aurkeztu 
zion Euskaltzaindiari. Lur editoriala 
bultzatu zuen, Ramon Saizarbitoria, 
Ibon Sarasola, Arantxa Urretabizkaia 
eta beste zenbaitekin batera.

1969ko uztailaren 10ean hil zen, 
auto-istripuz, Euskaltzaindiaren bi-
lera batera Bilbora Ramon Saizarbi-
toriarekin zihoala.

Andoaingo Tours-eko San Martin 
elizan egin zen hileta meza, eta he-
rriko hilerrian datza lurpean.

Ehorzketa egunetik astebetera, 
berriz, herri-meza egin zuten An-
doainen bertan, eta ordukoa da Ga-
briel Arestik Rikardo Arregiri ida-
tzitako poema sarkorraren audioa: 
Auhenaren sentimendua. Rikardo 
Arregiren heriotzeagatik negarrez.

Haren heriotzak gogor jo zituen 
euskaldun eta euskaltzaleen biho-

tzak, eta, hein batean, bederen, 
mobilizarazi egin zuen sasoiko in-
telektualitatea. Rikardo Arregi hil 
eta gutxira argitaratu zituzten ha-
ren lanak; ororen buru, Politikaren 
atarian (Lur, 1969), Rikardo Arregi 
(Jakin, 1971) eta Herriaren leku-
ko (Jakin, 1972). 1996an, berriz, 
Rikardo Arregi: gizona eta garaia 
argitaratu zuen Andoaingo Larra-
mendi Kultur Bazkunak, hainbat 
egileren ekarriak bilduz.

1989an, Rikardo Arregi Kazeta-
ritza Sariak eman zituen lehenen-
goz Andoaingo Udalak, eta euska-
razko kazetaritza sariok ematen 
ari da harrezkero.

1998an, Rikardo Arregiren bio-
grafia ondu zuen Patxi Baztarrika 
hizkuntzalari eta politikariak Bide-
gileak bilduman.

Gorago ibili dugun Arestiren 
audio ikaragarri hori ez ezik, bes-
te bat ere bada, zinez historikoa, 
Rikardo Arregi Kazetaritza Sarien 
webgunean (nahiz youtube-n, Ri-
kardo Arregiren hitzaldia Usur-
bilen), non Rikardo Arregi bera 
aditzen baitugu hitzaldi suharra 
egiten 1966an Usurbilen, Udarregi 
bertsolariaren omenaldiaren ka-
rietara, bazkalondoan. Noaua herri 
aldizkariak zenbaki berezia kale-
ratu zuen Udarregiren omenezko 
eskulturaren 50. urteurrenean, eta 
bertan irakurgai da Rikardo Arre-
giren hitzaldi hori. Usurbilgo hi-
tzaldia ere deitua, Rikardo Arre-
giren pentsamenduaren gogoaren 
bide meharrak zertan diren era-
kusten digu berbaldiak. Bestalde, 
hitzaldia ardatz hartu eta filma 
grabatzen hasi zen Maluta Films 
ekoiztetxea iragan agorri lean 
Usurbilen bertan. 

Ramuntxo Kanblongek idatzi 
zuenez, Rikardo Arregi “oraikoa, 
gaurkoa”.

Nortasun agiria
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Ortodoxia hil bedi, Gora errebisionis-
tak!, Sozialismoa modan dago, Euskal-
tzaleen Jainkoa hil behar dugu, Eguz-
kialdeko haize horiek… Rikardo Arregik 
gogoan zerabiltzan gaien aldarri ditugu.

lAngile, etA erAgile
Zeruko Argia-n kazetari hasi bazen ere, 
idatzitako artikulu zorrotz gatz eta piper 
handikoek –hortxe eragin zituzten po-

lemikak ere– bezainbeste aipu eta sona 
eman zioten Rikardo Arregiri euskaldu-
nok alfabetatzeko egindako gogoeta, lan 
eta kanpainek. Sen horixe izan zuela esan 
liteke. Ez alferretan, hura hiltzean alfabe-
tatzearen eragile baitezpadakotzat jo zuen 
Euskaltzaindiaren Alfabetatze batzordeak 
1971n Rikardo Arregi liburuan. Euskal-
dunak euskaraz 
analfabeto baiki-
nen, “Rikardok 
arazo izugarri 
hau somatu eta 
aztertu zuen; 
b a i n a n  h o r i 
b a k a r r i k  e z , 
berehala pre-
sentatu baitzi-
gun problema 
horren solu-
zio-biderako 
erremediua: 
A l fa b e t a t z e 
K a n p a i n a ”. 
1966ko ur-
tarrilekoa da 
arestian ai-
patu batzor-
deak Euskal-
t z a i n d i a r i 
e g i n d a k o 
proposame-
n a ,  J a r r a i 
t a l d e a r e n 
izenean. Si-
natzaileak 
ziren Juan San Martin, Mikel 
Lasa, Iñaki Beobide eta Rikardo 
Arregi. Akademiak asmoa on-
tzat eman, eta Patxi Altuna ere 
batzordekide izendatu zuen. 

Eta herriz herri zabaldu 
zuten kanpaina, eta metodoa 
zehazteari lotu zitzaizkion, 
eta hitzaldiak egin zituzten, 
eta irakasleak prestatzeko 
ikastaldiak –lehena, Donostian, 1967ko 
agorrilean–… Rikardo Arregi soldadu-
tzan zen sasoian. 

Soldadutza eginik, eta asmoak umotu 
eta zorituagoak zituela etorria, 1968ko 
urtarrilean beste txosten bat egin zion 
batzordeak Euskaltzaindiari. “Garai txa-
rrak ordukoak. Rikardok, ordea, segi eta 
segi, eta alfabetatzearentzat antolaketa 
berria egitea erabakitzen du”. Eta kanpai-
nari laguntzeko dirua inguratzea, eta al-
fabetatzearen bigarren maila abiaraztea, 

dibulgaziozko 
liburuak argi-
taratzeko ar-
gitaletxea an-
tolatzea –zein 
izango baitzen 
Lur– ,  e ta  ha-
maika lan eta 
b u r u h a u s t e , 
1969ko otsailean 
alfabetatze mu-
gimenduaren an-
tolatze eredu be-
rria erabaki arte. 
“Alfabetatze lana 
bere bidetik jarria 
zuen joan zitzaigu-
nean, eta aurrera 
doa [1971], berak 
hazia ereinda utzi 
baitzuen (…) gauza 
da Rikardok burutu 
eta hasiera emanda-
ko ekintza garran-
tzitsu hau ez dela 
nolanahi izkutatuko, 
egunetik egunera in-
dartu baizik”, zioten 

Alfabetatze batzordekoek eta, 
behingoagatik, asmatu zuten. 

Eta, hor, beste monumentu 
bat, Joan Mari Torrealdaik Ri-
kardo Arregiri hil aurretxoan 
egindako elkarrizketa –Rikar-
do Arregi, gizona eta garaia 
liburuan, Alfabetatzearen ha-
sieran, Rikardo–, alfabetatze 

mugimenduaren gainean.
Hark ereindako hazitik sortuak, zen-

bat eta zenbat. 

ESKAINI EUSKARA: LEHEN HITZA euskaraz!
ARGIA 1919 ·  2019

Euskal Herriaren 
eta euskararen 

salbazioa
(…) Eta gure errealitatea da 
gaurko gure Euskal Herri hau 
ez dela euskalduna, ez baita-
go euskaldunen mendean, ez 
baitago euskaldunen eskue-
tan. Eta alferrikakoa da gu-
rasoei eskatzea bere semeei 
euskaraz erakustea. Boron-
date onez ez da euskara sal-
batuko. Euskara salbatuko 
da Euskal Herriko zineak, 
Euskal Herriko legeak, Eus-
kal Herriko gizartea eus-
kaldunen eskuetan egongo 
den orduan. Gainontzekoak 
gezurrezkoak dira (…) Gure 
errealitateari aurpegi eman 
behar diogu, ez gaitezen lai-
noetan ibili. Estatu batek ba-
karrik salbatu lezake Euskal 
Herriaren salbazioa (…)

1966an, Rikardo Arregik 
Udarregi bertsolariaren ome-
naldiaren karietara, Usurbi-
len eman zuen hitzaldiaren 
pasarte bat. 

zERuko ARGiAn. 
1969ko UZtAiLArEn 

27ko ZEnbAkiAn 
AZALEAn AgEri dA 

rikArdo ArrEgi ZEnA. 
bArrUAn orriALdE 
osoA EMAn ZiotEn 

hAinbEstE ArtikULU 
idAtZi ZitUEn kidEAri.

bAbEsLEtZA:


